
Infravörös fűtés rendszerek



Telepítési kellékek 

1. Hőszigetelő alátét 6mm 
Depron

2. Szigetelőszalag

3. Sorkapocs

4. Kapocsfogó

5. Rézvezeték

6. Termosztát

7.     Szénpasztás fűtőfilm

8.     Olló
9.     Mérőszalag
10.    Ellenállásmérő
11.     Párazáró fólia



Infravörös sugárzók jellemzői
 A hősugárzásról
 Padlózat, oldalfal és mennyezeti használatra.
 A panelek azért melegítenek a naphoz hasonlóan, mert itt a hőátadás infravörös (vagy 

hő-) sugárzással (radiáció révén) történik: akárcsak a cserépkályha, a kandalló és hajdan a 
kemence esetén. Ez utóbbi fűtőtestekben az a közös, hogy nagyrészt infravörös sugárzást 
bocsátanak ki, amellyel nem a levegőt, hanem a környezetükben levő tárgyakat 
melegítik, ezek egy idő után (miután felmelegedtek) már maguk is hőt bocsátanak ki. A 
városiasodással azonban ezek a fűtési módok erősen háttérbe szorultak: felváltották őket 
a náluk sokkal kényelmesebb radiátoros központi, illetve gázkonvektoros fűtések. Ezek 
jellemzője, hogy a lakótér levegőjét - a fűtőtest által leadott hőmennyiség hatására 
kialakuló - hőmérséklet-különbség áramoltatja. A hőmennyiség tehát főleg hőáramlás 
(konvekció) révén terjed a lakótérben; szemben az infra panelekkel, ahol a hősugárzás 
dominál (így szigorúan véve a radiátor elnevezése sem annyira helyt álló, mivel esetében a 
konvekció dominál).



 INFRA FŰTŐFILMEK

 Az elektromos fűtések legújabb generációját az infra fűtőfilmek jelentik. A film 
kiválóan alkalmazható padló- és mennyezeti fűtésként egyaránt. Működhet 
teljes értékű fűtésként, avagy kiegészítő fűtésként is. A filmek felhasználási 
területei széles körűek, a lakóházakon túl ideális megoldás lehet köz- és 
egészségügyi intézmények, irodák, óvodák, iskolák, fitnesztermek, 
vendéglátóhelyek, kereskedelmi egységek fűtéséhez. Az infra fűtőfilmek 
működési elve lényegében megegyezik a hazai piacon már ismert infra
panelokkal. Azonban ezekhez képest a fűtőfilmek felületi teljesítménye 
alacsonyabb, viszont nagy felületen, minden irányban egyenletesen osztja el a 
fűtésteljesítményt. Teljes értékű fűtésrendszer esetén a felület 75-85 százalékát 
érdemes a fűtőfilmmel leteríteni, így a hő leadás egyenletes lesz és 
drasztikusan csökkenhet a kialakuló porhenger esélye. Igény esetén akár 
komfortzónák is kialakíthatók a helyiségen belül. A filmek különböző 
szélességben és teljesítménnyel kaphatók, és 25 centiméterenként szabhatók, 
így a rendszer bármilyen alaprajzi elrendezés esetén alkalmazható.



 Sokoldalú megoldás
 A mindössze 0,35 mm vastag fűtőfilmre épülő technológia fő elemét, az ezüsttel kevert 

szénpasztát speciális, a nyomdai eljárásokra hasonlító módszerrel hordják fel a rétegzett 
polietilén (PET) fóliára. A szénpaszta áramellátásának biztosítására rézsínt és ezüst 
összekötő elemeket visznek fel, majd az így kapott konstrukciót egy erre a célra 
kialakított speciális kemencében hő kezelik. A végeredmény rendkívül stabil, időtálló, 
kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkező, energiatakarékos fűtőfilm. A gyártási 
technológiának köszönhetően a fűtőfilmek jól tűrik az esetleges túlmelegedést, valamint 
a nagy súlyterhelésből származó nyomás sem okoz problémát, mindennek köszönhetően 
ez a fűtési megoldás hosszú élettartamú és karbantartásmentes. A fűtőfilmek a szükséges 
kiegészítőkkel és telepítési rétegrenddel együtt sem igényelnek 3-6 mm vastagságnál 
többet. Telepítésük új házak esetén és felújítások során is gyors és egyszerű, egy átlagos 
lakóház esetében egy napon belül kivitelezhető. Nem utolsó szempont, hogy 
padlóterhelés a fűtőfilm használatával elenyésző, valamint átalakítás során nem 
szükséges felszedni a régi burkolatot, közvetlenül arra is el lehet helyezni. Amennyiben a 
felújítás során a meglévő burkolatot meg kívánjuk hagyni, a rendszer a mennyezetre is 
telepíthető, a padlófűtéssel szinte azonos hatásfokkal.



 Programozható
 A fűtőfilm hálózati feszültségről üzemel, a termosztát folyamatosan figyelemmel kíséri a 

padló és a levegő hőmérsékletét is. De akár a funkciónak és használati szokásoknak 
megfelelően helyiségenként is programozhatók a termosztátok, ezáltal jelentős energia 
megtakarítás érhető el. A rendszer ötvözhető elektromos és napkollektoros vízmelegítési 
megoldásokkal is, amivel már megtakaríthatók a gázbekötés és a klasszikus gáz alapú 
fűtéssel járó beruházási és üzemeltetési költségek. A fűtőfilmes rendszer kombinálható 
napelemekkel is. Amennyiben az év során a napelemek által termelt és a hálózatba 
visszatáplált elektromos áram mennyisége eléri vagy meghaladja a fűtőfilm által felvett 
teljesítményt, akár a korábbi fűtésszámla teljes összegét megtakaríthatjuk.

 Növeli a komfortérzetet
 A hiedelmekkel ellentétben a modern elektromos fűtési rendszerek üzemeltetési 

költségei nem feltétlenül magasabbak a gázos rendszereknél, ami leginkább a gyors, 
néhány perces felfűtési időnek köszönhető. A tavaszi és őszi átmeneti időszakban akár 
20-30 százalékkal gazdaságosabban üzemelhetnek. Az infra fűtések alkalmazása esetén a 
kialakuló hőérzet magasabb, mint a valós hőmérséklet, a korábban megszokott 
beállításnál nyugodtan 2-3 Celsius-fokkal alacsonyabbra állíthatjuk a termosztátot.



Telepítés



Padlófűtés szerkezeti felépítése



Struktúra



Sokfunkciós felhasználás



Telepítés



Párhuzamos elektromos kötés



Párhuzamos elektromos kötés és közvetlen meleg



Infravörös                Hagyományos



Fűtőfilm táblázat rendelésszám szerint



Mennyezet sugárzó



Falikép sugárzók



Falikép sugárzók



Miért infravörös?
Az infravörös melegítő technológia bemutatása.
Az infravörös sávban fényt és a hőt is érzékeljük. Nem látjuk ezt a fényt szabad szemmel, de
lehet érezni ezt a fajta fényt hő formájában. Napunk termeli a legtöbb energiát az infravörös
szegmensben és spektrumban. Az infravörös sugarak és a test hő levegő közötti áramlási
folyamatot nevezzük konverziónak.



Az infravörös fény jellemző hatásai
Az infravörös fény felvan osztva 3 szegmens
hullámhosszra a mért mikron; 0,76 ~ 1,5
mikron-közeli, 1,5 ~ 5,6 mikron-közepén, 5,6 ~
1000 mikron távoli-infravörös. Ezen
szegmensek közül, csak a távoli-infravörös
hatol a szerves anyagokba, mint például az
emberi testbe 2-3 cm mélyen, ahol a
felmelegedés hatása nagyon egységes.
Az infravörös melegítő technológia teljesen
egészséges és biztonságos minden élőlény
számára.

Az infravörös terápiát vizsgálták több évtizede Japánban,
Európában és a közelmúltban az USA-ban is.

A terápiai hatásai:
Csökkenti a vérnyomást
Csökkenti az ízületi merevséget
Fogyás
Vércukorszint csökkentő
Növeli a vér áramlását
Csökkenti a koleszterint
Csökkenti a triglicerideket
Tehermentesíti az izomgörcsöt
Fájdalomcsillapító
Növeli és bővíti a kollagén szöveteket
Segíti a gyógyulást a gyulladásos infiltráció, ödéma és
váladékok esetén
Segíti az akne, ekcéma, pikkelysömör, égési sérülések és
bőrsérülések gyógyulását
Segíti a nyílt seb gyorsabb gyógyulását és kevesebb
hegesedés keletkezik
Javítja a bőr tónusát és rugalmasságát
Cellulit mentesítő hatása van
Erősíti az immunrendszert



Fűtőfilm sajátossága
 Éghetetlen anyagösszetétel, semmilyen káros anyag kibocsátás nem 

keletkezik, ezért a jövő általános fűtés megoldása lehet.                                                                       
Az infravörös fűtés hatása közvetlen érezhető a testbe hatolva amely, 
gyógyító erejével is hozzájárul közérzetünk javításához. 
Vállaljuk az energiatakarékossági számítást , a rendszer komplett 
kérhető a parketta választékkal együtt , igényének  megfelelően.                
Komplett hatósági és minőségbiztosítási tanúsítással rendelkező 
engedélyek az Európán kívüli országokra is.                       

 A rendszer használatával költségmegtakarítás érhető el, bármelyik 
hagyományos  rendszerhez viszonyítva!

 Elektromos összekötés az egyszerű csatlakozó rendszerrel igen 
egyszerű, saját kivitelezésben  is elvégezhető.



Összehasonlítás a hagyományos rendszerekkel
A jövő legkorszerűbb fűtésrendszere lehet 30-40 év gondozásmentes használattal.

Bármikor újra telepíthető károsodás nélkül. 
A hő közvetítése a tárgyakon és a testen keresztül közvetlen történik  30-40 másodpercen belül, tehát 
nem a levegőt fűtjük fölöslegesen.

Javasoljuk a padlófűtés és falikép sugárzó alkalmazását, minden helyiség külön szabályozható 
a használatnak megfelelően. 
Nincs fölfelé szálló meleg levegő /meleg láb hideg fej /.
A fűtésrendszer hasonló a szénszálas infravörös szaunák rendszerelvével, kisebb hőfokon működve
energiatakarékos, és meleg hőérzetet keltve.

Az energia felvételhez 16 Amper/220-240 Volt szükséges, kérhető 110 V- kivitel is, leadott hő teljesítmény 
hatásfoka 96-98%.
Összehasonlítva más fűtés rendszerekkel igen gazdaságos, nincs káros hatása, nem fagy el, akkor 
használja amikor akarja bármilyen hőfokon.

Alacsony költsége miatt gyorsan megtérülő befektetés lakások, óvodák, iskolák, intézmények, ipari 
beruházások esetén.



Összehasonlítás
Hogyan takarékoskodhatunk ezzel a fűtési rendszerrel ?

Normál esetben van X m2 felületű fűtőtestünk vagy fűtött padlónk, amely 
folyamatosan melegíti a levegőt, keveri a port, a radiátoroknál elszínezi a falfelületet 
Ezzel szemben az energiatakarékos infravörös fűtés esetében minden, ami az adott 
helyiségben található kezdve a falaktól, a bútorok, a berendezési tárgyak, a padlóig 
egyszóval minden fűtőtestként működik!  Az sugarak a sugárzó felületén található 
kerámiaszemcséknek köszönhetően minden irányban sugározva melegítik föl a 
környező tárgyakat és a falakat, túlmelegítve azokat és a "holtidőben" amikor a 
termosztátunk kikapcsolja a paneleket mivel elérte a beállított értéket, ezek a 
felületek kezdik a hőt tárolni plusz energiafelhasználás nélkül.
Mindezt teszik az általános fűtési módoknál 2-4 oC-val alacsonyabb hőmérsékleten, 
de magasabb hőérzetet keltve.

Ez a fűtési mód lehet önálló vagy kiegészítő fűtés is.                                            
Szabályozás helyiségenként külön-külön állítható termosztát vagy GSM telefonon 
keresztül központi vezérléssel.

A hagyományos fűtési módoknál a padlószint és a mennyezet közti hő különbség 
akár 8-10 oC is lehetséges, míg az infravörös panel fűtés esetében ez maximum 2 oC.



Összehasonlítás
 Az Infravörös fűtő filmmel fűthető területek lehetőségei szinte végtelenek. 
 Kiválthatjuk vele a régi rossz hatásfokkal működő központi fűtésrendszerünket, 

konvektorokat, egyedi fűtéses tömblakások, társasházak rosszul vagy gyenge 
hatásfokkal működő költséges fűtési módjait.                                                          
Ugyanígy tervezhetjük infravörös fűtéssel újonnan épülő lakásokat, irodákat, 
raktárakat vagy éppen kisebb-nagyobb üzlethelyiségeket.                          
Gondoljunk csak egy kisboltra, körbe a falaknál mindenütt polcok és áru, a fűtés 
gázkonvektor vagy hősugárzó melyek alacsony hatásfokkal, de magas költségekkel 
működnek.                                                                                                                    
Ezzel szemben az infravörös fűtést tehetjük a mennyezetre  oldalfalra a pult alá, 
mindezt negyed akkorra fűtésköltséggel!

 Tavaszi - őszi időszakban mikor már vagy még a lakás fűtési rendszere nem üzemel, 
a fürdőszobában zuhanyozás után szinte vacogunk.                                         
Megoldást jelenthet egy törölközőszárítós panel vagy egy infravörös tükör ami 
alacsony energia ráfordítással teszi hihetetlenül komfortossá az adott helyiséget!

 Ez az energiatakarékos fűtési rendszer bárhová beépíthető, mindenütt 
üzemeltethető, függetlenül a gázpiactól!



Összehasonlítás
Lakás Hagyományos Padlófűtés Infravörös Padlófűtés

Beruházási költség :                                          Magas beruházási költség                                       Alacsony beruházási költségek

Üzemeltetés költségek : Radiátoros fűtéshez képest 10-15% megtakarítás    Hagyományos épület esetében 20- 30%  megtakarítás

Hatásfok :                 A keringtető-szivattyú hatása csökkenti a kazán hatásfokát.                                  Nincs keringetés, nagy hatásfok

Felfűtés :                                                      Hosszú a rendszer felfűtési ideje                            Felfűtési ideje gyors és egyenletes

Szabályozhatóság:                                         Kis mértékű szabályozhatóság                               Helyiségenként programozható vezérlés

Helyigény, gépészet:  Nagy méretű gépészetet igényel (kazán, szivattyú, )                                        Elegendő egy vezérlő termosztátot.

Karbantartás:                                               Magasabb karbantartási költség                                   Nincs karbantartási költség

Meghibásodási lehetőségek: Túlméretezés, vízkő, korrózió, tömítetlenség, légtelenítési anomáliák        Nincs mozgó kopó alkatrész

Üzemeltetés:   Átmeneti időjárási időszakban felesleges túlfűtés igény keletkezik                          Átmeneti időszakban sincs túlfűtés                                                                                                                



Méretezés
 Az infravörös fűtőpanelek kiválasztása és mennyisége!
 1. lépés: Meg kell határozni azt a hő veszteséget mely az adott helyiséget jellemzi. (falak, nyílászárók, szigetelés, vasszerkezet)

 2. lépés: A fentiek figyelembevételével meg kell határozni az 1 m3 légtérre eső m3 U igényt, ez általában 0,8-1,2 W/ m3K.             
(a kisebb szám a jól szigetelt, a nagyobb a gyengén szigetelt épület szorzója lesz)

 3. lépés: A panelek teljesítményének meghatározása falazat és nyílászárók minősége és szigetelésük alapján a fentiek alapján 
kiszámolt és ajánlott arányszámokkal. Az megkapott légköbmétert az alábbi hőfokigénynek megfelelő értékekkel 
megszorozzuk.

18-20 oC levegőhőmérséklet eléréséhez 30W/ m3 20-22 oC levegőhőmérséklet eléréséhez 35-40W/ m3 22-25 oC
levegőhőmérséklet eléréséhez 40-45W/ m3

 4. lépés: A panelekkel fűtendő helyiségek beazonosítása a belmagasságuk és a 3 pont jellemzőinek alapján.

3-6m belmagasság esetében a legnagyobb teljesítményű panelek alkalmazása javasolt (650W, vagy e-feletti teljesítményűek)

2,5-3m belmagasság esetében a közepes teljesítményű panelek alkalmazása javasolt (200W - 500W-ig)

2,5m belmagasságig az alacsonyabb teljesítményű panelek alkalmazása javasolt (150W - 400W)

 Példaszámítás: Egy átlagos 1m3K értékkel rendelkező helyiség melynek alapterülete 5x4m, belmagassága 2,5m, így a térfogata 
50 m3. Hőigényünk 20-22 0C, így ehhez a 40W/ m3 szorzót alkalmazzuk, ennek megfelelően az adott helyiség teljesítményigénye 
2000W. A kiszámított teljesítményigényhez 5db 400W-os fűtőpanel ajánlott. A panelek darabszámát úgy kell kialakítani, hogy 
4-5m2-re jusson 1db fűtőlap.



Videók, kattintson a http:linkekre
1. http://www.youtube.com/watch?v=YY-vsF7AN_4&feature=related

2. http://www.youtube.com/watch?v=DRBs2Rgdy-o

3. http://www.youtube.com/watch?v=VnHvjvZh-yQ&feature=related

4. http://www.youtube.com/watch?v=2aRadGZqZUk&feature=related

5. http://www.youtube.com/watch?v=VW8kM5BusWE&feature=related

6. http://www.youtube.com/watch?v=6ATAMI1vdew

7. http://www.youtube.com/watch?v=2AHnzlavCV8&feature=related

8. http://www.youtube.com/watch?v=IONVaOqwGJE&feature=related

9. http://www.youtube.com/watch?v=2aRadGZqZUk


